
§ 1 
Navn og hjemsted.
Fondens navn er Jyllands-Postens Fond. Fonden er stiftet den 30. juni 
1971 af Jyllands-Posten A/S.

Dens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2
Formål.
Fondens formål er:

Stk. 1.
Igennem besiddelse af aktier i Jyllands-Posten Holding A/S at støtte 
medievirksomheden JP/Politikens Hus A/S i udgivelsen af Morgenavis-
en Jyllands-Posten som et af private, erhvervsmæssige, organisations-
mæssige og partipolitiske interesser uafhængigt liberalt dagblad, og 
igennem holdingvirksomhed at drive anden medievirksomhed eller 
medierelateret virksomhed.

Udgiverretten til Morgenavisen Jyllands-Posten tilhører  
Jyllands-Posten Holding A/S, og fonden vil ved sin indflydelse gennem 
Jyllands-Posten Holding A/S dels søge at skaffe JP/Politikens Hus A/S 
den bedst mulige kvalificerede bestyrelse, dels vælge chefredaktionen 
for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Stk. 2.
Under hensyn til forpligtelserne efter stk. 1 at:
Yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige 
opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfunds-
orden i Danmark. Sådan støtte fra fonden skal fortrinsvis gives på 
områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i 
tilstrækkeligt omfang.

§ 3
Kapitalen.
Fondens grundkapital andrager 40 mio.kr., der er indbetalt ved 
overførsel af en del af reserverne.

§ 4
Støtte fra fonden.
Fondens støtte efter § 2 kan ydes i form af lån – rentefri eller mod en 
rimelig forrentning – eller som tilskud i form af legater eller lignende.

Stk. 2.
Tilskud og legater kan ydes af de årlige nettooverskud; eventuelt af 
tidligere års ikke disponerede beløb af overskuddene.

Stk. 3.
Tilskud og legater kan ydes til personer, institutioner og selskaber én 
gang for alle eller som løbende ydelser over en periode.

Stk. 4.
Sådan støtte kan ydes uden forudgående ansøgning eller  
efter motiverede ansøgninger indkaldt ved bekendtgørelse i  
Morgenavisen Jyllands-Posten.

Stk. 5.
Fonden kan beslutte, at lån kun ydes mod passende sikkerhed, og på 
nærmere aftalte vilkår for forrentning og tilbagebetaling.

Stk. 6.
Fondens støtte ydes efter styrelsens frie skøn, der ikke kan anfægtes 
eller indbringes for nogen retsinstans.

Stk. 7. 
Fonden kan ingensinde yde gaver til Jyllands-Posten Holding A/S eller 
til andre, der har deltaget i stiftelsen af fonden eller ydet gaver dertil. 
Fonden skal dog ikke være afskåret fra at yde likviditetsmæssig støtte 
til Jyllands-Posten Holding A/S i form af udlån.

Stk. 8.
Hvis styrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan uddeling af fondens 
midler helt eller delvis udskydes i enkelte år og de disponible beløb 
fremføres til senere uddeling.

§ 5
Aktier i Jyllands-Posten Holding A/S.
De aktier i Jyllands-Posten Holding A/S, som fonden ejer eller senere 
måtte komme til at eje, skal noteres på fondens navn i selskabet, og de 
kan ikke afhændes. Dog skal fonden kunne overlade aktier til  
styrelsesmedlemmer, såfremt dette nødvendiggøres af lovgivningens 
forskrifter om en flerhed af aktionærer, men i så fald skal de pågæl-
dende styrelsesmedlemmer afgive en erklæring, hvorefter de forpligter 
sig til ved deres fratræden at tilbagelevere de pågældende aktier.

Stk. 2.
Fonden ejer hele aktiekapitalen i Jyllands-Posten Holding A/S og skal 
ved eventuelle udvidelser af kapitalen være forpligtet til at tegne den 
nye kapital.

Stk. 3.
Hvis forholdene måtte gøre det ønskeligt, kan fonden gennemføre 
en likvidation af Jyllands-Posten Holding A/S, således at udgiverretten 
til Morgenavisen Jyllands-Posten og det nævnte aktieselskabs øvrige 
aktiver og passiver overtages af fonden.

Stk. 4.
Såfremt udviklingen skulle føre til overvejelse om nærmere samar-
bejde med eller fusion med andre virksomheder, skal fondsstyrelsen 
med kvalificeret majoritet som angivet i § 15, stk. 2, kunne beslutte, at 
Jyllands-Posten Holding A/S skal indgå i et sådant samarbejde eller en 
sådan fusion med bevarelse af fondens formål efter § 2, og fonden 
skal da kunne yde støtte ved ydelse af lån eller ved overtagelse af, 
henholdsvis tegning af ny kapital.
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Stk. 5.
I tilfælde som nævnt i stk. 4 og ved udvidelser af aktiekapitalen i  
Jyllands-Posten Holding A/S, skal fonden kunne optage lån til de 
nævnte formål, uden at støtte til formålene efter § 2 midlertidig 
skal bortfalde helt. Sådan støtte må da begrænses til, hvad fondens 
overskud kan dække, efter at renter og afdrag af det/de optagne lån 
er betalt.

§ 6
Anbringelse af fondens midler.
Fondens grundkapital er anbragt i aktier i Jyllands-Posten Holding A/S.

Stk. 2.
Alle øvrige midler – der ikke er udlånt til opfyldelse af fondens formål 
efter § 2 – skal primært anbringes i børsnoterede obligationer, 
bankgaranterede pantebreve eller gældsbeviser, indlån i anerkendte 
pengeinstitutter eller andre lignende sunde investeringer. Anbringelse 
af midler i aktier skal dog ikke være udelukket, især ikke hvis styrelsen 
finder det formålstjenligt at opnå eller udvide et samarbejde med 
andre virksomheder ved køb af aktier i disse.

Stk. 3.
Alle værdipapirer skal noteres på fondens navn og forvaltes af et af 
styrelsen godkendt pengeinstitut. Bankkonti skal lyde på fondens navn.

§ 7
Fondens ledelse.
Fonden ledes af en styrelse på 5 – 10 medlemmer. Mindst et medlem 
skal være i besiddelse af økonomisk eller forretningsmæssig kundskab.

Stk. 2.
Medlemmerne vælges af styrelsen på fondens årsmøde.

Stk. 3.
Valgperioden er fire år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.
Styrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Stk. 5.
Det påhviler styrelsen at lede fonden i overensstemmelse med dens 
formål og under iagtttagelse af nærværende fundats. Styrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8  
Styrelsens møder.
Styrelsen afholder møde mindst én gang hvert halve år. Et af disse 
møder er årsmødet, som afholdes således, at årsrapporten kan være 
Erhvervs-og Selskabsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regn-
skabsårets udløb.

Stk. 2.
Møde skal i øvrigt afholdes i overensstemmelse med styrelsens forret-
ningsorden, eller når det bestemmes af formanden eller begæres af et 
andet medlem.

Stk. 3.
Styrelsen indkaldes skriftligt med det i forretningsordenen fastsatte 
varsel.

Stk. 4.
På styrelsens årsmøde skal foretages:

Valg af dirigent
Aflæggelse af ledelsesberetning
Fremlæggelse af årsrapport
Valg af medlemmer til styrelsen
Valg af revisor
Uddeling af fondsmidler
Eventuelt

Stk. 5.
Årsmødets dirigent vælges ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten 
leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 
behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stk. 6.
Over styrelsens virksomhed og forhandlinger føres en protokol. I denne 
skal fondens fundats indføres, ligesom den skal indeholde oplysninger 
om alle trufne beslutninger, hovedindholdet af eventuelle forudgående 
forhandlinger, andre forhold af betydning for fonden samt oplysning 
om ydede lån, legater eller anden støtte fra fondens side.

§ 9
Fondens administration.
Til varetagelse af de løbende forretninger kan styrelsen antage en for-
retningsfører og/eller anden lønnet medhjælp. Udgifterne hertil og til 
fondens administration i øvrigt afholdes forlods af fondens indtægter. 
Nærmere regler fastsættes af fondsstyrelsen.

Stk. 2.
Er der ikke udpeget en forretningsfører, varetages de løbende forret-
ninger af formanden eller et af styrelsen nedsat forretningsudvalg.

§ 10
Styrelsens tilsyn med Jyllands-Posten Holding A/S.
Styrelsens ret til at træffe beslutning i Jyllands-Posten Holding A/S 
udøves på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ethvert styrelsesmedlem har ret til at møde på generalforsamlingen og 
tage ordet der.
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Stk. 3.
Styrelsen træffer beslutning om stemmeafgivning på de af fonden 
ejede aktier i Jyllands-Posten Holding A/S.

§ 11
Styrelsens tegningsret og honorar.
Overfor tredjemand forpligtes fonden ved underskrift af formanden/
næstformanden i forbindelse med yderligere et styrelsesmedlem.

Stk. 2.
For sit arbejde i styrelsen modtager hvert medlem årligt et vederlag, 
der fastsættes af styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen om 
erhvervsdrivende fonde og de i henhold hertil udstedte regler.

§ 12
Fondens regnskab.
Fondens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

Stk. 2.
Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de i 
fondslovgivning en og årsregnskabsloven indeholdte regler.

§ 13 
Revision og decision.
Fondens årsrapport skal revideres af en af styrelsen valgt statsautori-
seret revisor.

Stk. 2.
Inden tre måneder efter regnskabsårets udløb skal fondens årsrap-
port overgives til revisor, som ved revision skal påse, at styrelsens 
dispositioner og regnskabsaflæggelse er i overensstemmelse med 
nærværende fundats.

§ 14
Kapitalen kan ikke tilbagebetales.
Ingen af fondens midler kan nogensinde tilbagebetales til  
Jyllands-Posten Holding A/S, dette selskabs tidligere aktionærer eller til 
selskabet knyttede personer eller virksomheder, og ej heller kan ydede 
tilskud og gaver tilbagegives giveren eller dennes slægt.

§ 15
Ændringer i fundatsen.
Dersom bestemmelserne i denne fundats måtte blive utidssvarende 
eller åbenbart uhensigtsmæssige, eller dersom af andre grunde – f.eks. 
nye lovbestemmelser – ændringer af fundatsen måtte blive ønskelige, 
kan styrelsen på den i stk. 2 angivne måde og i overensstemmelse 
med lovgivningen om erhvervsdrivende fonde træffe beslutning om at 
ændre fundatsen.

Stk. 2.
Ændringerne kan vedtages på et styrelsesmøde med et flertal på to 
tredjedele af styrelsens medlemmer. Kan et sådant flertal ikke opnås, 
men stemmer et flertal af de fremmødte for ændringerne, kan disse 
på et efterfølgende styrelsesmøde, der skal afholdes mindst 14 dage 
og højest fire uger efter det første møde, vedtages med almindeligt 
stemmeflertal blandt de fremmødte styrelsesmedlemmer.

Stk. 3.
Bestemmelsen i § 14 om tilbagebetaling af kapitalindskud og gaver kan 
ikke ændres.

§ 16 
Fondens opløsning.
Såfremt forholdene måtte udvikle sig således, at fondens virksom-
hed efter sit formål i væsentlig grad vanskeliggøres eller hindres ved 
offentlige forskrifter eller i øvrigt, kan styrelsen på den i § 15, stk. 2, 
foreskrevne måde beslutte, at fonden skal opløses ved likvidation.

Stk. 2.
Opløsningen skal ske i overensstemmelse med de af Industriminis-
teren fastsatte regler om opløsning af erhvervsdrivende fonde. Ved 
opløsning en skal § 14 i nærværende fundats overholdes.

Stk. 3.
Styrelsen skal søge at fremme formål af samme karakter som de i 
fundatsens § 2 angivne med de midler, som måtte være i behold efter 
en likvidation.

Vedtaget af styrelsen for Jyllands-Postens Fond den 27. januar 1994 
og godkendt af fondsmyndigheden den 3. maj 1994 med ændringer 
vedtaget den 19. december 2002 og godkendt den 31 . januar 2003, 
ændringer vedtaget den 27. oktober 2003 og godkendt den 6. juli 
2004 samt ændringer vedtaget den 13. december 2010 og godkendt 
den 6. december 2010 samt ændring vedtaget den 4. marts 2013 og 
godkendt den 19. marts 2013.
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